
 

Greve Golfklub - Forretningsudvalg 
REFERAT 

Møde: Nr. 5 / 2018 

Dato:  12. juli 2018 

Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) 

Benny Flindt (BF) 

Søren Leander Nielsen (SLN) 

Inge Larsen (IL)  
 

 

Pkt. 1 Mødets åbning. 

A: Evt. yderligere emner til dagsordenen. 

 

FKC bød velkommen. Der var ikke yderligere punkter til dagsorden 

 

Pkt. 2 Siden sidst. 

A: Opfølgning på- og godkendelse af referat fra møde nr. 4 den 31. maj 2018. 

B: Klubnyt 7 og 8/2018 – bemærkninger til emnerne. 

C: Hjemmesideartikler, avis- og medieomtale, annoncer, Teetime, Golf dk m.m. 

E: Sekretariatsarbejdet. 

F: Evt. orientering om sidste nyt fra hver enkelt. 

 

Referatet fra møde 4-2018 er godkendt og ligger på www.grevegolf.dk.  

De seneste numre af klubnyt har indeholdt omfattende beskrivelser om banesituationen. 

Dette synes at være modtaget godt blandt medlemmerne. 

FKC nævnte, at han havde en række artikler fra diverse medier.  

Sekretariatsarbejdet fungerer fortsat gnidningsfrit.  

Intet yderligere at referere. 

 

Pkt. 3 3: De faste udvalg – status, arbejde, møder og bemanding. 

A: Begynderudvalget  

B: Juniorudvalget  

C: Eliteudvalget 

D: Turneringsudvalget 

E: Bane og Miljøudvalget  

F:  PR og Infoudvalget  

G: Handicapudvalget  

 

Der var ikke særskilte emner at behandle fra de respektive udvalg, idet udvalgene ved 

netop afholdte bestyrelsesmøde havde forelagt deres information om arbejdet i udvalgene. 

 

Pkt. 4 Klub og Baneejere. 

A: Samarbejds- og Driftsudvalg 1-2018 – referat af møde den 18. juni.  

B: Klubhus og Cafe. 

C: Evaluering af Golfens Dag søndag d. 22. april – bemærkninger fra IL ud over 

bilag mail af 23. april. 

http://www.grevegolf.dk/


D: Status på DGU Short Game – på video, PR på hjemmesiden, baneanlæg, 

turneringstyper – gæster/medlemmer o.a. – organisatorisk placering. 

E: status på overdragelse af opgaver (LS, SLN og sekretariatet) ved brugen af GIC. 

F: Evt. hængepartier efter overdragelse af LS opgaver til SLN. 

G: Faste Sekretariatsmøder – referater siden sidst udsendt til FU og Best. 

H: Evt. andre emner. 

 

Samarbejds- og driftsudvalget holdt møde den 18. juni. Referat udsendt.  

Klubhus og Café intet nyt at referere.  

Golfens Dag 22. april. I umiddelbar tilslutning til Golfens Dag udsendte IL info til de 

frivillige om dagens forløb ligesom der blev sendt artikler til diverse medier. FKC 

nævnte, at dagens forløb afspejler de ressourcer klubben herunder begynderudvalget har 

til at kunne tilbyde de efterfølgende prøvemedlemmer et ordentligt produkt.  

Short Game Torben Rasmussen har udviklet videoer, der viser øvelserne til Short Game. 

Videoerne er udsendt via klubnyt.  

Processen med overdragelse af opgaver kører. Indhentning af børneattester er overdraget 

til sekretariatet. SLN aftaler med SKL om det videre forløb omkring børneattester; hvem 

leverer navne på de personer, der skal indhentes attester på? Faddere er fritaget. Arbejdet 

med Golfspilleren i Centrum fungerer. FKC havde forespurgt på manglende kommentarer 

fra GIC: SLN kunne oplyse, at der er indkommet kommentarer.   

SLN forespurgte om behovet for en overordnet liste over frivillige. SLN havde fået 

overleveret en liste, der ikke var opdateret. Når de frivillige fra den kommende 

frivilligturnering er registreret, kan der tages udgangspunkt i denne database. Hvorvidt 

databasen skal registreres i golfbox eller andetsteds, må afhænge af GDPR. 

Sekretariatsmøderne fortsætter. Der udsendes kortfattede referater fra disse til 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Pkt. 5 Sager til orientering, drøftelse eller beslutning. 

A: Status på linksugen 2018 v/IL og FKC 

B: Status på Greve Open den 28./29. juli 

C: Status på Regionsgolf 2018 og forslag 2019 – bilag FKC 1. juli og Gitte RC 2. juli. 

D: Status på regnvandsbassinet – Tune Syd langs hul 6 og par-3 banen. 

E: Status på lokal indførelse af ”De nye Golfregler” pr. 1. januar 2019 v/IL. 

F: Status på HCP Årsrevision og udvalgets efterfølgende opfølgning. 

D: Evt. andre emner. 

 

Mandag, den 9. juli var der møde i Linksgruppen. Tilmeldingerne til ugen tegner godt. 

Weekendens turneringer er så godt som fuldtegnet. Der åbnes evt. for lidt flere deltagere, 

såfremt vejrudsigten tegner godt. Der er møde i gruppen igen den 16. juli, hvor 

præmiefordelingen fastlægges. Der synes fortsat ikke at være interesse fra dameklubben i 

at deltage i den åbne dame-/herre-/juniordag om tirsdagen. 

Der har ikke været stor interesse om den åbne DGU-ranglisteturnering ”Greve Open” den 

28./29. juli. IL har boostet et opslag om turneringen på Facebook og Instagram, men der 

er fortsat meget ringe tilslutning. Det blev drøftet, om handicapkravene var for stramme 

(5/8) Det overvejes at aflyse turneringen.  

Koordinator for regionsgolf Gitte Rolsted Christensen redegjorde ved et møde med FU 

for de nye ideer indenfor regionsgolf. Klubbens holdning er, at der tilmeldes et uændret 

antal hold dels af hensyn til banelukninger, dels af hensyn til det antal spillere, der er til 

rådighed. GRC indkaldes til budgetdrøftelser for området med FU/økonomi for den 

kommende sæson. 

Intet nyt i sagen om regnvandsbassinet.  

Implementering af nye golfregler pr. 1. januar 2019: Som formand af Regel- og HCP-

udvalget og i lyset af de kurser, han har gennemgået, har Roland Pedersen det 

overordnede ansvar for implementeringen af de nye regler i GGK. IL bistår på det 

kommunikative område.  



DGU afholder kurser, der skal iklæde repræsentanter fra klubberne til at undervise i de 

nye golfregler i deres respektive klubber.  

GGK har reserveret fem pladser på et kursus, der netop afholdes i Greve Golfklub den 7. 

oktober. FU foreslår, at følgende deltager i disse kurser: 

Formand for Regel- og HCP-udvalget samt yderligere ét medlem 

En repræsentant for begynderudvalget 

En repræsentant for turneringsudvalget 

IL tilskriver bestyrelsen, om hvem der måtte ønske at gøre brug af den sidste plads. 

De fem deltagere skal være parate til at bistå formidlingen af de nye golfregler ved 

klubaftner i løbet af efterår/vinter 2018. 

FU drøftede afslutningen på HCP årsrevision som omtalte i tidligere referater. Formanden 

for Regel- og HCP-udvalget bliver bedt om at afslutte dette. 

I fortsættelse af bestyrelsesmøde drøftedes klubbens dress code. Der var enighed om, at 

Greve Golfklub ikke skal sammenligne sig med højprofilerede klubber. Dress code skal 

således afspejle dagligdagen i klubben. IL udfærdiger forslag med udgangspunkt i nogle 

sammenlignelige klubbers dresscode. Ingen ønsker at agere ”tøjpoliti”, så 

sanktionsmulighederne skal være bløde.  

 

Pkt. 6 Intern drøftelse. 

A: Deltagelse/udpegning af leder for deltagelse i ”DGU kampagnen for et godt flow 

på banen” – bilag vedhæftet. 

B: Status på de frivilliges turnering – indstillinger, turnering, sponsor m.m. 

C: Sponsorarbejdet generelt – herunder linksugen og – status ”sponsornet”. 

D: Personaleforhold  

E: Ad hoc udv. ”Motionsgolf for dig”. 

Samarbejder jf. DGU aftaler med Ældresagen, Hjerteforeningen, 

Diabetesforeningen – store medlemsdatabaser med muligheder for 

sundhedssamarbejde/medlemsrekruttering. Drøftelse af mulige samarbejdsmodeller 

med de tre områder. 

F: Status på maj og juni måneds forsøg med 18 hullers gunstartafslutninger i dame- 

og herreklub (udvikling på min. 60 deltagere) FU 2 pkt. 6E 

G: Økonomisk status på bevilling til ”mobil golf” – bilag FKC mail af 26. juni. 

Praktisk opbygning af projektgruppe – Greve Mobil Golf – deltagere. 

Deltagerkredsen kan efterfølgende udarbejde/foreslå projektets omfang, ekstern og 

intern økonomi, fastlæggelse af intension, formål m.m. F.eks. er relationerne til- og 

samarbejde med DGUs samarbejdspartnere (jf. ovenfor pkt. F) på lokalt plan en 

oplagt mulighed, ligesom skoletilbuddene, erhvervstilbuddene må ligeledes kunne 

medregnes som aktuelle modtagere. 

H: Medlemsinfo – ny model v/FKC 

I: Samarbejde med grundejerforeningen – flygtningesituationen, trafik. Kommunale 

høringer m.v. 

J: Evt. andre emner 

 

DGU har lanceret kampagnen ”bedre flow på banen”. FU drøftede kampagnen og der var 

enighed om at kampagnen går godt i spænd med baneservice arbejde på banen, så FKC 

spørger OK, om han vil tage ejerskab i kampagnen i Greve Golfklub. 

SLN har udsendt rykker vedrørende indstillinger til deltagelse i de frivilliges turnering. 

Det er blevet besluttet at også de timer, deltagere i arbejdsdagen har ydet, tæller til de 

frivilliges turnering. Kravet om minimum 8 timers frivilligt arbejde gælder fortsat. 

Sponsorarbejdet generelt: arbejdet med SPAR NORD skrinlægges. Det tidligere omtalte 

tiltag ”sponsornet” genoptages i efteråret.  

I forlængelse af ønsket om nye bænke på banen, har JD foreslået at forsøge at sælge 

bænkene til sponsorer. Desværre synes der ikke at være tilstrækkelig lokal 

sponsorinteresse herfor. IL foreslog at man kontaktede den socialøkonomiske 

projektskole Grennessminde, som bla. laver trækvogne og bænke til Zoo, om et tilbud på 



bænke. IL har sendt kontaktinfo til SKL. 

Personaleforhold refereres ikke. 

Baneblokering herreklubben har fået bevilget banelukning ved månedsafslutninger i maj 

og juni. Dvs. 18 hullers gunstart, såfremt der er 60 deltagere eller flere. Der deltog 44 og 

banen var lukket fra kl. 14.50. FU afventer en tilbagemelding fra Jørgen Angermann. 

Dameklubben har ikke gjort brug af ønsket/bevillingen om banelukning.  

Der arbejdes på en status på banelukninger med henblik på møde FU/sekretariat i 

september.  

Mobil golfskole. Klubben har fået bekræftet, at det er tilstrækkeligt at dokumentere 

indkøb af materialerne til den ønskede mobile golfskole. Der arbejdet fortsat på etablering 

af en gruppe, der kan varetage brugen af den mobile golfskole.  

Som et eventuelt alternative til forårets Ris/Ros/infomøde besluttedes det at søsætte et nyt 

initiativ. Medlemmerne indbydes således til en uformel ”kaffesamtale” med formanden og 

andre relevante personer. Det er ønsket at medlemmerne gør brug af invitationen til at ytre 

ønsker/ideer/utilfredshed om dagligdagen i klubben. ”Medlemskaffe” forsøges i første 

omgang afholdt i september/oktober. 

 

Pkt. 7 Økonomi. 

A: Medlemsoversigt pr. 1. juli 2018. bilag vedhæftet.  

B: Aktuel økonomisk status – Evt. bilag fra BF. 

C: De ansøgte kommunale puljeordninger 2018 – v/FKC 

D: Ansøgning 2018 ”de sjællandske medier” v/FKC 

E: Deltagelse i åben skole portal 2018/19 – ansøgningsfrist 19. august 

F: Hvilke emner – og hvilke kommunale puljer skal ansøges – ansøgningsfrist 15. 

september – 15. november 18. 

G: Ideer og forslag til ansøgninger til DIF og DGIs foreningspulje – bilag vedhæftet. 

Arbejdskraft hertil? 

H: Evt. andre emner fra/til kassereren. 

 

BF gennemgik klubbens økonomi blandt andet med udgangspunkt i medlemsoversigten 

pr. 1. juli. Regnskabet følger det budgetterede nogenlunde.  

Antallet af fuldtidsmedlemmer er steget fra 431 til 456,  

Det er fortsat svært at vurdere antallet af prøvemedlemmer, der konverterer til ”rigtige” 

medlemskaber. Der synes, at være nogle uoverensstemmelser mellem tallene. Jo flere 

prøvemedlemmer, der vælger at konvertere til medlemskab, jo bedre bliver økonomien. 

Dog – i flg. statistikken -  synes der at være en overvægt af kvindelige prøvemedlemmer i 

år, desværre er kvinderne sværere at fastholde i spillet.  

Åben skole portal 2018/2019: Det drejer sig om 1., 4., 5. samt 7. klasse. AK og NC 

kommer med et udspil til deltagelse. 

En gruppe til ideudveksling og varetagelse af fundraising ønskes etableret. Der skal 

fokuseres på 2-3 puljer (100.000 til 500.000 kr) FU foreslår følgende deltagere: FKC – 

BF – Tonny Jørgensen – Stig Person – SKL – Peter Thomsen – Torben Lindholm samt 

jordejere. 

 

Pkt.8 Kommune, DGU, DIF m.fl. 

A: Evt. nyt fra Idrætsrådet Intet nyt. 

B: Nyhedsbrev fra IFS juni 2018 – bilag mil FKC 26. juni. Taget til efterretning. 

C: Orienteringsmøde aftalt med sekretariatet, FU (BF og FKC) og Idræts- og 

Fritidssekretariatet – hos os den 21. august kl. 12 – bilag FKC mail af 26. juni. Mødet 

afventes. 

D: Status på afvikling af sommerferieaktiviteter – kommunal bevilling på kr. 5000 

Sommerferieaktiviteter er i gang. Sommerferiegolf har været afholdt to gange med en og 

fire deltagere.  

E: Fast opfølgning på DGUs  Sundhedsarbejde – bl.a. tidligere DGU Klubnyt. Intet 

nyt. 



F: Debatsiden i det nye Golf.dk – ILs henvendelse til DGU. Der synes ikke at være 

problemer med dette længere og i lyset af de nye strammere persondataforordninger 

foreslog IL at dette punkt fremdeles slettes på dagsordenen.  

G: Persondatalovgivningen og markedsføring – status på klubbens arbejde og 

etablering – se diverse mails fra sekretariatet. Intet nyt. 

H: Status på brugen af det indkøbte Risma – program til brug i forbindelse med 

persondatalovgivningen v/FKC, BF. Intet nyt. 

I: Status vedr. flygtninge på Moeskærskolen. Intet nyt. 

J: Evt. andre emner fra/til.  

 

Pkt. 9 Næste møder. 

FU 6-2018 mandag den 17. september kl. 16.30 

SU 2-2018 Onsdag, den 26. september kl. 17.30 

Bestyrelsesmøde 4–2018 tirsdag, den 9. oktober kl. 17.30 

FU 7-2018 onsdag, den 7. november kl. 16.30 

SU 3-2018 fredag, den 23. november kl. 13.00 

Bestyrelsesmøde 5-2018 fredag, den 23. november kl. 15-17 plus årsafslutning 

Pkt. 10 Mødets afslutning 

Mødet blev afsluttet kl. 18.45 

 

 

For referatet  

Inge Larsen 

14.07.2018 


